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Назва: Он-лайн система Пошуку роботи з можливістю підбору вакансій за заданими 

параметрами пошуку відповідно до освіти, досвіду і навичок пошукувача, умов праці та 

додаткових умов. 

Керівник (product owner): Ревенчук Ілона Анатоліївна 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт: 

1) Модуль он-лайн системи "Пошук та підбір  персоналу за досвідом та навичками 

пошукувача".  

(Module of the Online System "Job Search.  

Job Searching and Recruiting Based on the Experience and Skills of the Job Seekers"). 

2) Модуль он-лайн системи "Пошук роботи. Пошук та підбір персоналу за вакансіями та 

категоріями".  

(Module of the Online System "Job Search. Job Searching and Recruiting by Vacancies and 

Categories"). 

3) Модуль он-лайн системи "Пошук роботи. Формування Curriculum Vitae ( CV) он-лайн". 

(Module of the Online System "Job Search. Formation of Curriculum Vitae (CV) Online".) 

4) Модуль он-лайн системи "Пошук роботи. Формування пропозицій від роботодавців". 

(Module of the Online System "Job Search. The Offers Creation From Employer ".) 

5) Мобільний додаток "Пошук роботи", що включає вирішення проблем 1-4 див. вище. 

(Mobile Application "Job Search"). 

6) Телеграм бот "Пошук роботи" 

(Telegram Bot "Job Search"). 

Анотація (мета, основні функції, складові): 

1) Модуль он-лайн системи "Пошук та підбір  персоналу за досвідом та навичками 

пошукувача". Пошук та підбір будь - якої роботи, незважаючи на назву вакансії, посади, 

компанії та категорії, а саме за досвідом роботи,  навичками, терміном роботи, умовами 

праці (термін роботи, віддалена, в офісі, за контрактом або ФОП, із наданням житла, з 

необхідністю авто тощо). 

2) Модуль он-лайн системи "Пошук роботи. Пошук та підбір персоналу за вакансіями та 

категоріями". Можливість пошуку за назвою категорії, посади, компанії, географічною 

позицією та визначенням геолокації.  

3) Модуль он-лайн системи "Пошук роботи. Формування Curriculum Vitae (CV) он-лайн. 

Створення форми щодо формування СV он-лайн, в тому числі за шаблоном CV Europass 

та завантаження її на сайт пошуку роботи.  

4) Модуль он-лайн системи "Пошук роботи. Формування пропозицій від работодавців. 

Пропозиції від роботодавців публікуються за відповідними полями форми, які мають 

враховувати критерії пошуку (див. П.1 -2). 

5) Мобільний додаток "Пошук роботи", включає вирішення проблем 1-4 див. вище. 

6) Телеграм бот "Пошук роботи" з урахуванням вимог пошуку (див. П.1-2). 
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Початкові дані: визначаються виконавцем із узгодженням із керівником відповідно до 

документа SRS (Software Requirements Specification. 

Джерела: open sources. 

Склад команди (ролі, завдання): 4-6 осіб, Кожна з осіб вирішує одну з проблем 

1-6. 

Технології (методології):  на розсуд виконавця та команди. 

Критерії (метрики) успішності: Виконання всіх вимог SRS. 

Графік виконання 1.12.2022-30.04.2023. 

 

 

 

Програмний продукт, який  отримано протягом навчального процесу може бути 

використаний закладом вищої освіти за призначенням безоплатно і без обмежень у часі.  
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